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Protokół Nr 55/8/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 26 lipca 2010r. 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  
 Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
Pan Wojciech Czerwiec stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 
gruntowych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz 
rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi 
budŜetu miasta Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze roku kalendarzowego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierz – dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego. 

7. Opiniowanie uchwał w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. 

a). projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r – zwiększenie 
dochodów, zmniejszenie/zwiększenie wydatków, 

b).projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r.  dot: OPS 

c). projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010.  dot: ZEAS 

d). projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010r.  dot: 
zmiany w zał. 3; 3a; 4; 4a 

e). projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta dot: darowizn dla szkół  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg – pomoc „de minimis” . 

9. Wolne wnioski, sprawy róŜne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 

 Przewodniczący obrad udzielił głosu Pani Zofii Malec – Naczelnikowi Wydziału 
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa i poprosił o uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych  W uzasadnieniu Pani Zofia Malec 
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poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały chodzi o te działki, które są wyznaczone w planie 
jako drogi dojazdowe do projektowanego osiedla. Właściciele działek w rejonie  ul. 
Czereśniowej i Kwiatkowskiego zwrócili się z prośbą do Burmistrza Sandomierza o przejęcie 
tych gruntów. 
Pan Wojciech Czerwiec poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Głosowano: 
9 „za” – jednogłośnie. 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. 
 
Ad. 4    

 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu  uchwały w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych  
towarzyszących projektowi budŜetu miasta Sandomierza. 

  Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Cezaremu Gradzińskiemu – Skarbnikowi 
Miasta Sandomierza. Mówca poinformował między innymi, Ŝe omawiany projekt uchwały 
wprowadza zmiany kosmetyczne do juŜ istniejącej procedury uchwalania budŜetu. 
Wprowadza między innymi w § 5 ust. 1 punkt a) - prognozowane dochody budŜetowe wg 
źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej z podziałem na bieŜące i 
majątkowe, w punkcie j) – obowiązek określenia limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Projekt uchwały w § 3 
podaje datę składania wniosków do projektu budŜetu jest to wymóg nowej ustawy o finansach 
publicznych.  Następny projekt uchwały dotyczący określenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze roku kalendarzowego wynika z zapisu art. 
266 nowej ustawy o finansach publicznych.  

Pan Wojciech Czerwiec zauwaŜył, Ŝe termin składania wniosków do budŜetu na 2011rok jest 
juŜ bardzo bliski, poprosił równieŜ by Radni pamiętali o przekazywaniu ich równieŜ do 
Komisji BudŜetu i Finansów jako merytorycznej w sprawach budŜetu gminy. W przeszłości 
zdarzało się Ŝe nie wszystkie wnioski były przedmiotem obrad komisji podczas prac nad 
kształtowaniem budŜetu.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych  
towarzyszących projektowi budŜetu miasta Sandomierza. 

Głosowano: 9 „za” - jednogłośnie 

Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów 
informacyjnych  towarzyszących projektowi budŜetu miasta Sandomierza. 

Ad. 5 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie kreślenia zakresu i 
formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze roku kalendarzowego. 

Głosowano: 9 „za” - jednogłośnie 

Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I 
półrocze roku kalendarzowego. 
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Ad. 6  

Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił obecnym 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na 
realizacje zadania pod nazwą „ Dofinansowanie do  zakupu samochodu ratownictwa wodnego 
dla KPPSP w Sandomierzu” W związku z brakiem uwag do przedmiotowego projektu 
uchwały Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie powyŜszy projekt uchwały. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie 

Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod nazwą „ 
Dofinansowanie do  zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla KPPSP  
w Sandomierzu” 

Ad. 7  

Komisja przystąpiła do analizy projektów uchwał w sprawie zmian w budŜecie miasta 
Sandomierza na 2010r. 

7 a). 

Przewodniczący obrad udzielił głosu Skarbnikowi Miasta Sandomierza, który zwrócił uwagę 
na zmiany w budŜecie – zwiększenie dochodów budŜetowych -  wynikające z: 

- otrzymania dotacji rządowej na budowę ul. Reymonta, Asnyka,  

- wpłaty Związku Miast Nadwiślańskich dla powodzian,  

- dofinansowania z Kuratorim Oświaty na program „Radosna szkoła” oraz „Orlik”.  

Zmniejszenie wydatków budŜetowych wynika między innymi z faktu rozstrzygnięcia 
przetargów na kwotę niŜszą niŜ zaplanowana. 

 Pan Wojciech Czerwiec wyraził swoje wątpliwości co do przygotowywania 
kosztorysów do przetargów. Przykład zawyŜenia kwot w kosztorysie inwestorskim w 
stosunku do wykonawczego o 50% jest nie do przyjęcia. Przykładem jest przetarg na budowę 
ul. Asnyka, Reymonta i Frankowskiego gdzie w omawianym projekcie uchwały zdejmuje się 
kwotę 1 mln, W związku z tą sytuacją zwracam się z zapytaniem do Pana Grzegorza CieŜa 
Naczelnika wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o wyjaśnienie tej sprawy. 

 Radni byli zainteresowani z jakiego powodu zdjęto z budŜetu inwestycję – 
przebudowa ul. Mickiewicza 14-20 skoro kwota zaplanowana w budŜecie jest niŜsza od 
przetargowej tylko o10 tys. zł. Stwierdzili, Ŝe omawiany projekt uchwały jest zredagowany 
tak, by nie wykonać tej inwestycji W związku z powyŜszym wnoszą o wniesienie poprawki w 
tym przedmiocie.  

 W związku z wątpliwościami co do proponowanych zmian w budŜecie 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o nie opiniowanie projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków na 
dokończenie inwestycji – przebudowa ul Mickiewicza 14-20 w roku budŜetowym 2010. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie  

Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
2010r. 
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Ad 7 b). 

Przewodniczący obrad udzielił głosu obecnej na posiedzeniu Pani Halinie Komenda 
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Mówczyni wykazała zalety 
programu pn. „Będę pracownikiem” wskazując, Ŝe koszt projektu to 152.536,30zł a wkład 
własny Gminy wynosi 16.016,31zł. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały. Głosowano: 9 „za” jednogłosnie 

 Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta (zwiększenie wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 § 2007). 

Ad 7 c) 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił Panią Tamarę Socha –Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół o uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie. 
Mówczyni poinformowała, Ŝe jednostki oświatowe mają obowiązek przeprowadzania we 
własnym zakresie procedur przetargowych i potrzebują fachowej porady, dlatego zatrudnienie 
radcy prawnego do ich obsługi jest zasadne.  

Członkowie Komisji byli zainteresowani, dlaczego środki na zatrudnienie radcy prawnego 
pozyskano z Gimnazjum nr 1? 

Kto właściwie będzie zatrudniał radcę prawnego ZEAS, czy poszczególne placówki 
oświatowe? 

Dlaczego w schemacie organizacyjnym  ZEAS-u nie uwzględniono etatu radcy prawnego? 

Czy nie jest zasadne zlecenie przygotowywania przetargów dla szkół wydziałowi Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego i zatrudnienie w tym wydziale dodatkowej osoby? 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Głosowano:  
1 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. 

Komisja BudŜetu i Finansów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta (zmniejszenie wydatków w budŜecie dział 801 rozdz. 80110 § 
4010). 

Ad. 7 d). 

Przewodniczący Komisji przedłoŜył obecnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu na 2010r.  dot: zmiany w zał. 3; 3a; 4; 4a. i wniósł o nie 
opiniowanie przedmiotowego projektu.  

W związku z ustaleniami (ad. 7a) co do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
Komisja postanowiła nie opiniować projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej 
na 2010r. 

Glosowano: 9 „za” jednogłośnie 

Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2010r. 
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Ad 7 e). 

Pan Wojciech Czerwiec poprosił Panią Tamarę Socha – Dyrektora ZEAS o wprowadzenie 
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie. Pani Tamara Socha 
wskazała, Ŝe zwiększenie dochodów w budŜecie wynika z otrzymania darowizn na rzecz 
szkół: Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 2 . 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowano: 9 „za” –jednogłośnie  

Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta (zwiększenie dochodów w budŜecie dział 801 rozdz. 80101 § 
0960) 

Ad. 8 

Komisja przystąpiła do omawiania projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia ulg „de 
minimis” W związku z brakiem uwag do przedmiotowego projektu Przewodniczący obrad 
poddał go pod głosowanie. Głosowano: 9 „za” - jednogłośnie 

Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do naleŜności 
pienięŜnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie  pomoc de minimis  oraz 
wskazania podmiotów do tego uprawnionych. 

Ad. 9  Wnioski Komisji  

Komisja BudŜetu i Finansów wnioskuje do Burmistrza Sandomierza o zabezpieczenie 
środków na dokończenie inwestycji – przebudowa ul Mickiewicza 14-20 w roku 
budŜetowym 2010. 

Komisja prosi o rozpropagowanie informacji dla powodzian, dotyczącej moŜliwości 
skorzystania z ulg i umorzeń w podatkach.  Informacje te powinny zostać umieszczone 
na oficjalnej stronie miasta. 

Sprawy róŜne: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zwróciła uwagę, Ŝe PGKiM wystawia 
faktury np. dla WSHP za usunięcie darów dla powodzian (odzieŜ uŜywana) podczas gdy 
szkoła uŜyczyła tylko placu na zbiórkę tych darów. NaleŜy tą sprawę wyjaśnić. 

Ad. 10 

Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

        Wojciech Czerwiec  

      Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

Protokołowała: 

Renata Tkacz    


